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  التبرير والغرض

للنشر لرصد والتقييم إعداد استراتيجية الموظف األقدم لإلى ) 1)(د(63/11طلبت اللجنة التنفيذية في المقرر   -1
أوصت عدة تقارير مقدمة إلى  ،وباإلضافة إلى ذلك. الدروس المستفادة من تجارب التنفيذ السابقة واالتصال بشأن

وبشكل عام، تشتمل الدروس المستفادة . تقييم الدروس المستفادةاالتصال بشأن نشر والاللجنة التنفيذية بتحسين عملية 
الممولة من خالل الصندوق المتعدد  مشاريعالمتعلقة بتنفيذ ال التجاربالواردة في تقارير التقييم على معارف تستند إلى 

 مشاريعفي تنفيذ ال المشترآينالمهنيين أن ُيمّكن تيسير توافر هذه المعارف من شأن و. مشاريعاألطراف وأثر هذه ال
  . من التعامل مع األوضاع الحالية وتوقع األوضاع المستقبلية على نحو فعال

تقارير التقييم وتقارير  فية النشر هو ضمان وصول الدروس المستفادة الواردة والغرض من استراتيجي  -2
  . إلى الجمهور المستهدف مشاريعال استكمال

ونشر الدروس المستفادة على نحو فعال يعني حصول األشخاص المعنيين على المعلومات الصحيحة في   -3
أن يساعد  وتوزيعهامستفادة من تجارب التنفيذ السابقة ومن شأن تقاسم الدروس ال. الوقت المناسب وبالشكل المناسب

أصحاب المصلحة على اتخاذ القرارات الصحيحة الالزمة لنجاح البرامج؛ وسيضمن ذلك عدم تكرار نفس األخطاء 
وباإلضافة إلى ذلك، يمكن . على حساب فعالية المشروع وسيساعد على خفض تأخيرات التنفيذ إلى الحد األدنى

لمناقشات الجارية في لأساس وآالمخاطر وإدارتها  لتحديدفي قاعدة البيانات  المتاحةوعة المعارف استخدام مجم
  . اعتبارها آنقطة بداية لتحليالت نقاط القوة والضعف والفرص والتهديداتيمكن الشبكات وحلقات العمل، و

. الموظفين الميدانيين اندورالفجوة المعلوماتية التي يمكن أن تحدث بسبب  سدآما سيساعد ذلك على   -4
 التجارب ومقروءة علىبالحصول على نظرة عامة سريعة الجدد  مشاريعوسيسمح لموظفي األوزون ومديري ال

، آلما زاد احتمال استعمالها وآلما آان أثرها على وقراءتها وآلما زادت سهولة الحصول على المعلومات .السابقة
  . أو البرامج أفضل/و مشاريعال

  الجمهور

ن في الوزارات ووآاالت وبرامج يمكاتب األوزون الوطنية والعامل يموظف فيالجمهور األساسي يتمثل   -5
يمكن أن يستفيد االستشاريون والعاملون  ،وباإلضافة إلى ذلك. مشاريعاألمم المتحدة الذين يشترآون في تنفيذ ال

  . باألمانة وأعضاء اللجنة التنفيذية من هذه المعلومات

  ر نهج النش

  :هناك نهجان للنشر  -6

ن التجارب السابقة بشأن مسائل محددة ممعلومات  باستخراج باألمر السماح للمستخدمين المهتمين  )أ(
  عندما يرون فائدة في ذلك؛ومختصرة وبطريقة موجزة 

 استكمالالدروس المستفادة الواردة في تقارير التقييم وتقارير ب مختلف فئات الجمهورإبالغ   )ب(
تقييم بعد إجراء التقييم نتائج الومن شأن ذلك أن يبقي الجمهور على علم ب. بطريقة مباشرة ريعمشاال

  .بوقت قصير

ويمكن مواصلة مناقشة المعلومات الموجزة بهذه الطريقة في اجتماعات الشبكات التي يشجع خاللها   -7
. في مجتمع الصندوق المتعدد األطرافاألشخاص على تقاسم التجارب والمنهجيات التي يرون أنها ستفيد اآلخرين 
  .وسيعمل ذلك على تمديد نطاق أثر التقييمات المضطلع بها في إطار الصندوق
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  أدوات النشر

  :تشتمل األدوات على  -8

على اإلنترنت تسمح  االستعمالأداة سهلة قاعدة البيانات ستكون . قاعدة بيانات الدروس المستفادة  )أ(
. بسهولة على الدروس المستفادة بشأن مختلف المسائل االطالعللجمهور األولي والثانوي من 

وستسمح بحفظ المعارف القيمة واإلثباتات . إلكتروني ومن السهل الوصول إليها في شكلوستكون 
. في المستقبلبحيث تكون مفيدة  ،في موقع مرآزي بشق األنفسالمتعلقة بالنجاحات المحققة 

الدروس المستفادة من التجارب السابقة عن  استخراجوسيستطيع المستخدمون المهتمون باألمر 
وستكون قاعدة البيانات تفاعلية حيث أنها ستسمح للمستخدمين . طريق استخدام آلمات رئيسية للبحث

معارف التنظيمية أن ومن شأن توفير مصدر مرآزي لل. وتبادل األفكار فيما بينهم بإبداء تعليقاتهم
  لخبرات المستفادة التي لدى المنظمة حول حاالت مماثلة؛الكلي لمجموع اليوفر ألصحاب المصلحة 

 استكمالتقارير التقييم وتقارير  فيالمعلومات الواردة  موجزةإخبارية توضح بطريقة  رسالة  )ب(
أصحاب  تثير قلقلتي من صفحة واحدة تبرز المسائل االرسالة وستتألف . السابقة مشاريعال

  .مشاريعالمصلحة المشترآين في تنفيذ ال

  التوقيت

وسيتم إدخال البيانات في قاعدة البيانات . ستكون قاعدة البيانات والرسالة اإلخبارية في شكل إلكتروني  -9
بعد آل تقرير وستعمم الرسائل اإلخبارية . مشاريعال استكمالبصورة دورية في حالة تقارير التقييم فضال عن تقارير 

  . مشاريعأو تقرير مجمع عن ال/تقييم و

  التوصية 

اإلحاطة علما باستراتيجية النظر في في  اللجنة التنفيذيةاستنادا إلى المعلومات الواردة أعاله، قد ترغب   -10
تنفيذها وتشغيل لرصد والتقييم ببدء الموظف األقدم ل ومطالبة ،المقترحة بشأن الدروس المستفادة واالتصالالنشر 

 .قاعدة البيانات والرسائل اإلخبارية اإللكترونية بشكل آامل بحلول االجتماع السادس والستين

  

 ----  


